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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 

นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากน้ันยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ  

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนช าระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วย และก าหนดคุณสมบัติอื่นตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

2) ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 
2 ปีก่อนได้รบัการแต่งต้ังในลักษณะดังน้ี 

ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 
เป็นต้น 

ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไปหรือต้ังแต่ร้อยละ 3 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังน้ีในการพิจารณามูลค่ารายการ
ให้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการท ารายการในครั้งล่าสุด 

 5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่ง 
  เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6) ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

ท้ังน้ี คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกว่าข้อก าหนดข้ันต่ าของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้ก าหนดไว้ไม่เกิน 1% 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลและจัดการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ
มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น กฎกระทรวง หรือ พระราชบัญญัติอันเกี่ยวด้วยการประกอบกิจการของบริษัทตลอดจน
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

2) ปฏิบัติหน้าท่ีของตนและบริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 
(Duty of Care and Duty of Loyalty) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Stakeholders) 
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3) ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
4) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท  

เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  รวมถึง 
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ 
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางท่ีผิด 
- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นคู่แข่งขันทางการค้าของบริษัท 
- ไม่มีผลประโยชน์ในการท าสัญญาของบริษัท 

5) ก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท และงบประมาณ
ของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (sustainable value creation) ด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบ (responsible business) และเป็นผู้น าในการปฏิบัติตัวเป็นประชากรท่ีดี (good corporate 
citizenship)   

6) ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจ านวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมท้ังคุณสมบัติท่ี
หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

7) ติดตาม และก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่  
ผู้ถือหุ้นโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

8) ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกต้ังบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม  

9) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ รวมท้ังติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกัน
ในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็นประจ าสม ่าเสมอ  

10) พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก ากับดูแลให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี  

11) ก ากับดูแลให้มีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงท่ี รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบและผลการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

12) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  

13) จัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตามการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  ครอบคลุมทุก
ด้านท้ังด้านการเงิน  การปฏิบัติงาน การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และจัด
ให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
และทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ ก าหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็น
อิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และท าหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีวางไว้ 

14) จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การบริการ และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดและระดับความ
รุนแรงของผลกระทบ ก าหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน  รวมท้ังก าหนดมาตรการใน
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การรายงานและการติดตามประเมินผล  โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้ าท่ี
น าเสนอแผนและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ า 

15) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได้ รวมท้ังดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงาน
ทางการเงิน และการติดตามและประเมินผล 

16) พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 
ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

17) ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังการใช้ทรัพย์สินของบริษัทใน ทางมิชอบและการ
กระท าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบคอบ  โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

18) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ 
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน พร้อมท้ังก ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมท้ังป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย  

19) ก ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย 

20) ก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโลยี
สารสนเทศ 

21) แต่งต้ังมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุ คคลอื่นใดให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน และระบบการก ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน ( internal 

audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และถอดถอนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของส านัก
งานสอบบัญชี และประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท างานตรวจสอบบัญชีของบริษัท  รวมท้ังเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์  ท้ังน้ีเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

6) จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี  
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(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(charter)  
(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  การทุจริตหรือมีสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของ
บริษัทไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงรายงานต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมทุกด้าน และรับทราบความคืบหน้าในการด าเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะท างานบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารกับคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงท่ีส าคัญและเช่ือมโยงการควบคุมภายใน 

9) สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตคอร์รัปช่ัน และสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน และร่วมก าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กรกับฝ่ายจัดการ รวมถึงการเสนอ
เร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือลงโทษ 

10) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เร่ิมต้ังแต่ พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ันให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) 
การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันตามท่ีกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเอง
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

11) ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัท 

12) พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการ
บริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

13) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
บริษัท พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

14) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมท้ังคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมถือหุ้น หรือ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง  

2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 

3) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี  โดยค านึงถึงหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

4) เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นส าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ พร้อมท้ังพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนส าหรับก รรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบและผลการด าเนินงานของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย  คณะกรรมการ
บริษัทจะต้องน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

5) ภารกิจอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 




